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Umowa nr............./…………… 
o przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego 

W dniu ........................................ w …………………………………………… pomiędzy: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
zwanym dalej Przyłączanym Podmiotem, reprezentowanym przez pełnomocnika*/pełnomocników*: 
1. ................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 
który*/którzy* stosowanie do przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej oświadcza*/oświadczają* co 
następuje: 
a) ................................................................................................................................................................ 
nazwa firmy 
b) ................................................................................................................................................................ 
adres firmy* / siedziba* - telefon 
c) ................................................................................................................................................................ 
adres korespondencyjny 
d) ................................................................................................................................................................ 
sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany – nr rejestrowy / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu* 
e) ................................................................................................................................................................ 
kapitał* 
f) ................................................................................................................................................................ 
numer NIP i REGON 
g) ................................................................................................................................................................ 
nazwa banku – numer konta bankowego 
 
a  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Enwos Sp. z o.o.  
ul. Pl. Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek  zwaną dalej OSD, reprezentowaną przez: 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
którzy oświadczają, że Spółka: 
a) wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydz. XII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS 0000109626; 
b) z kapitałem zakładowym    -                                                                                                 689 000 zł; 
c) jest podatnikiem VAT          -                                                                                     NIP 549-000-39-06; 
d) posiada                                 -                                                                                  REGON 070505955; 
zwanych również dalej Stronami, została zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest przyłączenie ...................................... zlokalizowanego w ......................................   

mocą przyłączeniową  .....................kW. 
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie określonych warunków przyłączenia z dnia:..........          znak: 

....................................... stanowiących załącznik do niniejszej Umowy. 
3. Przyłączany Podmiot oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, którego dotyczą warunki 

przyłączenia określone w ust. 2 ........................................................., stanowiący załącznik do niniejszej Umowy 
oraz, że do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w przedłożonym tytule prawnym do 
korzystania z obiektu. 

4. Strony oświadczają, że posiadają środki finansowe na realizację swoich zobowiązań wynikających z       
niniejszej umowy. 

5. Miejsce dostarczenia energii stanowić będą ...................................... 
6. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych między OSD i Przyłączanym Podmiotem 

stanowić będą ...................................... 
7. Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z wymienionych w ust. 2 

warunków przyłączenia /oraz dokumentacji projektowej*, obejmuje wykonanie następujących obiektów 
energetycznych: .......................................................................  

§ 2 
Obowiązki stron w procesie realizacji warunków przyłączenia: 
 1. OSD zobowiązuje się do: 

 1.1. przyłączenia instalacji Przyłączanego Podmiotu do sieci OSD,  
 1.2. uczestniczenia przy przeprowadzaniu prób, odbiorów lub sprawdzenia w zakresie 

   zrealizowanych prac określonych w §1 ust.7 przez Przyłączany Podmiot.   
 2. Przyłączany Podmiot zobowiązuje się do: 
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 2.1.   wykonania własnym kosztem i staraniem instalacji elektrycznej w obiekcie Przyłączanego Podmiotu 
oraz urządzeń elektroenergetycznych instalacji od miejsca dostarczania energii do obiektu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w warunkach przyłączenia, w 
terminie określonym w §3 ust. 2, 

 2.2.  opracowania dokumentacji technicznej i prawnej w zakresie instalacji elektrycznej w przyłączanym 
obiekcie zgodnie z warunkami przyłączenia,* 

 2.3.    realizacji z własnych środków obiektów energetycznych określonych w §1 ust. 7 pkt …...,* 
 2.4.  przedłożenia dokumentów potwierdzających przeprowadzenie odbiorów końcowych przyłączanych 

urządzeń, instalacji lub sieci, przeprowadzonych przez upoważnione osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia i kwalifikacje, w terminie nie późniejszym niż określony w §3 ust. 2, 

 2.5.   opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji posiadanych urządzeń, instalacji i sieci,* 
 2.6.   zapewnienia dostępu do urządzeń obsługiwanych przez OSD, 
 2.7.   uzgodnienia z OSD typu i lokalizacji układu pomiarowego,* 
 2.8.   przedstawienia do wglądu w OSD projektu instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia własności 

urządzeń* 
§ 3  

 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac /projektowych* /budowlano-
montażowych*, na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

 2. OSD zapewnia z dniem podpisania niniejszej Umowy gotowość własnej sieci rozdzielczej do dostarczania 
energii elektrycznej do obiektu określonego w §1 ust. 1. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 
dnia ...................................... 

 3. Strony  zastrzegają sobie prawo renegocjowania terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku, gdy 
warunki atmosferyczne lub inne wymienione w §8 ust. 1  przyczyny uniemożliwiają prowadzenie robót. 

§ 4  
 1. Opłata za realizację przyłączenia obiektów Przyłączanego Podmiotu – zgodnie z obowiązującą taryfą OSD. 
 2. Taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca Odbiorców obsługiwanych przez OSD zatwierdzana jest przez 

Prezesa Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa dostępna jest 
również w siedzibie i na stronach internetowych OSD.  

§ 5 
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do informowania o wystąpieniu przeszkód w realizacji przedmiotu Umowy, o 

czasie ich trwania i przewidywanych skutkach. W przypadku przeszkód trwałych, uniemożliwiających dalsza 
realizację Umowy, Strony przystąpią niezwłocznie do renegocjacji Umowy. 

2. Koordynacje realizacji przedmiotu Umowy, ze strony OSD prowadzić 
będzie...................................................................................... (nr telefonu …................................), który/a jest 
upoważniony/a do udzielania i otrzymywania od Przyłączanego Podmiotu lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, informacji i danych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Ze strony Przyłączanego Podmiotu upoważnionym/ą do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących 
realizacji przedmiotu Umowy jest ….......…..................................................................... (nr telefonu 
…..........................................). 

§ 6 
1. Terminy przeprowadzenia prób oraz odbiorów częściowych i końcowych określa się co najmniej na …......... dni 

przed planowanym terminem realizacji przedmiotu Umowy , określonym w §3 ust. 2. 
2. kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia dokonuje upoważniony 

przedstawiciel wyznaczony przez OSD. 
§ 7 

1. Umowa niniejsza nie zastępuje umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy i świadczeniu usług dystrybucji 
energii elektrycznej, ani umowy kompleksowej. 

2. Uruchomienie przyłącza nastąpi po: 
- zrealizowaniu przez Strony przedmiotu Umowy, 
oraz po zawarciu przez Przyłączany Podmiot umowy o świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej lub 
umowy kompleksowej. 

3. Przyłączany Podmiot może wskazać inny Podmiot uprawiony do zawarcia umowy o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej. 

4. OSD nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z nowo 
wskazanym Podmiotem, jeżeli nie wykaże się on tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być 
dostarczana energia elektryczna. 

5. Przewidywany termin zawarcia przez Przyłączany Podmiot umowy oświadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej lub umowy kompleksowej określa się na 14 dni od daty realizacji przedmiotu Umowy, określonej w  
§3 ust. 2. 

6.  
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§ 8 
1. Strony nie są odpowiedzialne za spowodowane siłą wyższa nie wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z 

Umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od 
woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu 
nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 

§ 9 
1. Strony ustalają termin ważności niniejszej Umowy do dnia …................................... i przewidują możliwość jej 

rozwiązania za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez OSD za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy 

Przyłączany Podmiot nie zgłosi gotowości przyłączenia do sieci OSD  w terminie określonym w  §3 ust. 2, lub 
mimo zgłoszenia przez Przyłączany Podmiot gotowości przyłączenia do sieci OSD  w terminie określonym w 
§3 ust. 2 instalacja odbiorcza nie będzie przygotowana do przyłączenia do sieci OSD i odbioru energii 
elektrycznej z zastosowaniem postanowień §2 ust. 2. 

§ 10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie mieć będą przepisy: 
1. Kodeksu cywilnego, 
2. Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne /Dz. U. Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami/ wraz z 

przepisami wykonawczymi, 
3. Aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej. 

§ 12 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy, Strony  będą starały się 

rozstrzygnąć na drodze polubownej. 
2. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy terenowo z uwagi na lokalizację 

przyłączanego Obiektu. 
3. Przyłączany Podmiot oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i akceptuje wszystkie zawarte w 

niej postanowienia. 
4. Przyłączany Podmiot  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji niniejszej 

Umowy.  
§ 13 

Załączniki stanowią integralna część niniejszej Umowy. 
§ 14  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
 
Umowę przygotował: ….................................... 
 
 
 

OSD 
 

Przyłączany Podmiot 

…................................. 
 

…................................. 
 

…................................. 
 

…................................. 
 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
- warunki przyłączenie 
- tytuł prawny do korzystania z przyłączanego obiektu 


